Poznámky k uzávierke k 31. 12. 2013
Čl. I
Všeobecné údaje
Organizácia:
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, zriadené 1.7.1999 Krajským úradom v Prešove
IČO 37783432
Riaditeľ divadla: Mgr. Ján Hanzo
Počet zamestnancov divadla k 31.12. 2013 : 146
z toho riadiacich zamestnancov:
7
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metodách
Dôvod zostavenia účtovnej závierky - riadna účtovná závierka
Účovná závierka bola zostavená bez prerušenia svojej činnosti.
Divadlo Jonáša Záborského pri vedení účtovníctva postupuje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Majetok divadla
- dlhodobý hmotný majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou
cenou, zahrňujúcou všetky náklady súvisiace s obstaraním a uvedením do účtovníctva.
Pre odpisovanie majetku je zostavený odpisový plán podľa § 26 zákona 595/2003 Z.z.
Čl. III.
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Softvér

Stavby-021

PS

10 512,31

KS

10 512,31

PS

18 847 698,07

+

204 299,79

KS

19 051 997,86

PS

1 123 198,71

Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnut. vecí-022

+

21 634,87

-

11 271,11

KS

1 133 562,47
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Dopravné prostriedky-023 PS

156 862,62

KS

156 862,62

Drobný dlhod. hm. majetok
-028

PS

325 215,68

-

3 530,95

KS

321 684,73

PS

433 180,67

KS

433 180,67

Umelecké diela a zbierky

PS

43 776,14

032

KS

43 776,14

Obstaranie dlhodobého

PS

14 552,08

KS

14 552,08

Pozemky-031

hmotného majetku - 042

Oprávky k softvéru – 073

Oprávky k stavbám -08l

PS

6 657,98

+

2 102,52

KS

8 760,50

PS

7 693 297,12

+

391 065,10

KS

-projekt-Multifunkčné zariad.

odpisy

odpisy

8 084 362,22

Oprávky k samostatným hnuteľným veciam
a súborom hnut. vecí-082

PS

967 814,96

+

33 937,67

-

11 271,11

KS

990 481,52

2

odpisy

Oprávky k dopravným prostriedkom
prostriedkom- 083

PS
+
KS

130 375,94
14 507,68

odpisy

144 883,62

Oprávky k drobnému DHM-088
PS

324 689,49

+

287,04

-

3 530,95

KS

odpisy

321 445,58

- 021 – Budovy a stavby - prírastok – zaúčtované zaradenie: Technické zhodnotenie vo výške
204 299,79 € a to: Kotolňa, ul. Hurbanistov – rekonštrukcia strechy kotolne; Budova DJZ,
Námestie legionárov č. 6 a Budova dielní – modernizácia cyklónu.
- 022 – Samostatné hnuteľné vecí a súbory hnuteľných vecí – prírastok – zaúčtované
zaradenie hmotného majetku vo výške 21 634,87 €

a to: Zariadenie na lietanie umelcov

ChainMaster;
– úbytok – zaúčtované vyradenie majetku divadla vo výške 11 271,11 € a to: Reflektor P 500 (2
ks); Kamera MK 100; Rádiostanica YAE VX 200; Chladnička Calex 150 L; Svietidlo SL 600 (3
ks); Kopírovací stroj KONICA 1212.
- 028 – Drobný dlhodobý hmotný majetok – úbytok – zaúčtované vyradenie majetku divadla
vo výške 3 530,95 € a to: Plošné svietidlo CHR 1000 (6 ks); Plošné svietidlo AHR 1000 (4 ks);
Stolička; Prietokový ohrievač vody 3,5 kW; Elektrické kachle ELKA 3 kW.
Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku vykazuje zostatok vo výške 14
552,08 € - jedná sa o štúdiu „Multifunkčné zariadenie v hodnote 14 552,08 €

B Obežný majetok
1. Zásoby
Materiál na skladoch nevykazuje na konci účtovného obdobia zostatky.
Na účte 132 - Tovar - sú vedené bulletíny k jednotlivým divadelným predstaveniam .

2. Pohľadávky
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Pohľadávky /odberatelia/ k 31.12.2013 boli vyčíslené vo výške 8 665,73 €, v lehote
splatnosti vo výške 5 895,14 €. Po lehote splatnosti do 1 roka v sume 1 699,10 € a pohľadávky,
ktoré sú vymáhané súdnou cestou v sume 1 071,49.
Jedná sa o:
−

Peter Lukáč

- o sumu 672,66 € za prenájom priestorov

−

Ladislav Pavlovský

- o sumu 398,89 € za prenájom priestorov

Záväzky (dodávatelia) k 31.12.2013 vo výške 20 260,42 €, čakajú na dátum splatnosti.
DJZ nemá záväzky po lehote splatnosti.

3. Finančný majetok
Ceniny - 213 - stravné lístky v hodnote

10 108,20 €

Bankové účty : 221
bežný účet – vlastné tržby

131 115,79 €

bežný účet – príspevok

303 279,58 €

221

434 395,37 €

spolu:

Pokladnica – 211

561,07 €

5. Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období 381 - jedná sa o predplatné odborných publikácií a časopisov,
poistenie motorových vozidiel.

Čl. IV
A Vlastné imanie
Zákonný rezervný fond
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
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179 279,55 €
130 590,80 €
24 279,66 €

B Záväzky
1. Rezervy
Rezervy zákonné krátkodobé - 323 - rezerva na nevyčerpanú dovolenku 2013.
2. Záväzky
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.
4. Časové rozlíšenie
Výnosy budúcich období – jedná sa o platby za vstupenky na predstavenia v roku 2014 a za
prenájom divadelných priestorov za mesiac január 2014.
ČL. V
Informácie a výnosoch a nákladoch
Výnosy
- tržby za vlastné výrobky

účet 601

310 927,25 €

- tržby z predaja tržieb účet 602

189 838,11 €

z toho: - prepravné

147,50 €

- rekreácie

294,00 €

- požičovné

728,18 €

-prenájom
- reklama
-ostatné tržby

153 801,24 €
22 060,00 €
4 904,10 €

- predaj cez Ticketportál

825,09 €

− výroba exter.DV

7 078,00 €

- ostatné výnosy
- zúčtovanie zákonných rezerv
- úroky
- výnosy z transferov
Výnosy spolu

2,70 €
36 409,68 €
1 378,19 €
2 433 898,33 €
2 972 454,26 €

Náklady
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Spotreba materiálu
Spotreba energie
Spotreba ost.neskl.dodávok
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostatné dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy
Finančné náklady
Tvorba zákonných rezerv
Náklady spolu

184 385,53 €
319 824,94 €
71,89 €
1 381,92 €
22 894,26 €
4 001,00 €
1 229,11 €
383 221,97 €
1 079 499,65 €
365 964,95 €
76 893,71 €
1 963,20 €
23 050,25 €
914,58 €
465,23 €
441 900,01 €
2 671,31 €
37 459,99 €
2 947 793,50 €

Čl. VI.
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy
l Záväzky z prijatých transferov
účet 355

PS
+

204 299,79 €

-

426 104,05 €

KS
účet 357

11 300 682,01 €

11 078 877,75

odpisy

€

PS

0,00 €

+

109 699,00 €

-

109 699,00 €
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transfér-kultúrne poukazy

účet 384

KS

0 ,00 €

PS

479 415,76 €

KS

10 262,28 €

odpisy majetku zo ŠR

469 153,48

Čl. XI.
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Príspevok organizácii a jeho úpravy v priebehu kalendárneho roka

Schválený príspevok pre Divadlo Jonáša Záborského v Prešove na začiatku roka bol vo
výške 1.845.000 €. V priebehu roka bol tento príspevok upravovaný následovne (tab. č.1):
12.04.2013 - kapitálové výdavky - Rekonštrukcia strechy kotolne
+ 43.000 €
17.05.2013 - dotácia z MK SR za grantové projekty
+ 9.180 €
28.05.2013 – bežné výdavky - Imaginácie, Fašiangovanie, publikácia DJZ
+ 9.000 €
16.07.2013 – bežné výdavky - Tarjanyiho Prešov, Šarišan na Šarišu
+ 4.300 €
01.08.2013 – dotácia z MK SR za grantové projekty - Popoluška
+ 3.000 €
01.08.2013 – dotácia z MK SR za grantové projekty - Návšteva starej dámy
+ 2.000 €
01.08.2013 – dotácia z MK SR za grantové projekty - Tučné prasa
+ 2.000 €
01.08.2013 – dotácia z MK SR za grantové projekty - Gorazdov literárny Prešov
+ 1.500 €
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01.08.2013 – dotácia z MK SR za grantové projekty - Krajská súťaž mladých moderátorov
+ 320 €
01.08.2013 – dotácia z MK SR za grantové projekty - Poetické premeny
+ 800 €
07.08.2013 - dotácia z MK SR za Kultúrne poukazy
+ 32.009 €
02.09.2013 – kapitálové výdavky - Rekonštrukcia priečelia budovy DJZ
+ 161.300 €
09.09.2013 – bežné výdavky - Slávnosti vína
+ 56.219 €
12.12.2013 – dotácia z MK SR za Kultúrne poukazy
+ 58.410 €
Tab. č. 1 - Úprava príspevku v sledovanom období

Celkovo organizácia obdržala príspevok z VÚC za rok 2013 vo výške 1.886.173 € na bežné výdavky a 204.300 € na kapitálové výdavky. Z transférov MK SR získala organizácia prostriedky
vo výške 109.699 €.

2. Príjmy organizácie

Príjmy z hlavnej činnosti organizácie (tržby za divadelné predstavenia) predstavovali
v roku 2013 čiastku 407.037 € (+ 54.708 € oproti roku 2012). Príjmy z prenájmov vo výške
95.287 € (+ 5.952 € oproti roku 2012), príjmy z iných zdrojov (sponzorské) vo výške 1.660 €.
Celkové vlastné príjmy (v tom aj príspevok z MK za Kultúrne poukazy) tvorili čiastku 615.023
€. Spolu s príspevkom na bežné výdavky celkové príjmy predstavovali sumu 2.501.270 €, počiatočný stav k 1.1.2012 bol vo výške 442.733 €.
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Štruktúra tržieb za predaj vlastných výrobkov a služieb
Tržby z predstavení divadla

407.037 €

Tržby z predstavení divadla (vo forme Kultúrnych poukazov)

90.419 €

Tržby za prenájom budov, priestorov, kancelárií

95.287 €

Príjem z transféru MK SR - projekty

19.280 €

Spolu

615.023 €

Vybrané štatistické ukazovatele a porovnania s rokom 2012
Percentuálny podiel vlastných príjmov na celkových

24,58 %

Percentuálny podiel vlastných príjmov a príspevku

32,61 %

Rozdiel vlastných príjmov z hlavnej činnosti oproti roku 2012

+ 28.608 €

Rozdiel príjmov z prenájmov oproti roku 2012

+ 5.952 €

Rozdiel tržieb z predstavení vo forme Kultúrnych poukazov

-54.173 €

Rozdiel celkových vlastných príjmov oproti roku 2012

+ 16.253 €

Nárast vlastných príjmov oproti roku 2011

+ 4,87 %

Tieto štatistické ukazovatele poukazujú na stabilný vývoj v oblasti vlastných príjmov
z predstavení využívaním nových marketingových nástrojov, podpory predaja a propagačnej činnosti, rovnako ako v oblasti s využívaním majetku pri získavaní ďalších zdrojov a prenájmov.
Výpadok vo výbere prostriedkov za kultúrne poukazy vo výške – 54.173 € vznikol z dôvodu zníženia počtu kultúrnych poukazov na žiaka zo 6 na 4 kultúrne poukazy.

3. Výdavky organizácie
Najvýznamnejšia časť z celkových výdavkov organizácie smeruje na mzdy a príspevky
za zamestnávateľa, ktoré predstavovali v roku 2013 75,45 % (1.423.167 €) výdavkov pri
priemernom počte zamestnancov 146. Ďalšou významnou položkou sú výdavky za spotrebované
energie (elektrina, plyn, voda), ktoré sa podieľali v roku 2013 viac ako 18,71 % (352.826 €).
Tieto dve oblasti výdavkov boli rozpočtované z príspevku organizácie, pričom ich čerpanie
z príspevku (1.775.993 €) dosiahlo viac ako 94,16%. Zvyšné čerpanie príspevku vo výške
110.180 € sa použilo na úhradu umeleckých honorárov, na odmeny zamestnancom mimo
pracovného pomeru a transféry na nemocenské, odstupné a odchodné, taktiež na účelové akcie v
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zmysle rozpočtových opatrení.. Z tohto vyplýva, že príspevok na bežné výdavky pokrýva iba výdavky na mzdy a energie a časť na umelecké honoráre, pričom ostatné výdavky na činnosť
divadla boli čerpané výhradne z vlastných zdrojov.

Štruktúra výdavkov na divadelnú činnosť a prevádzku
k 31.12.2013 v €
611 Mzdy – Tarifné platy

748.183

612 Osobné príplatky

172.877

614 Odmeny zamestnancom

135.402

610 Spolu

1.056.463

620 Poistné a príspevok zamestnávateľa - spolu

366.704

631 Cestovné – domáce a zahr. pracovné cesty + cest. náhrady - spolu

4.001

632 Energie – elektrina

145.351

Energie – plyn

187.725

Energie – voda

19.749

Poštové a telekomunikačné služby

21.148

Komunikačná infraštruktúra

4.160

632 Spolu

378.133

633 Výpočtová technika

5.761

Prevádzkové stroje a prístroje

24.462

Všeobecný materiál (na divadelné výpravy a ostatné)

137.632

Knihy, časopisy, noviny

514

Interierové vybavenie

0

Softvér

722

Špeciálny materiál

0

633 Spolu

169.546

634 Mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny + PHM

7.286
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Servis, údržba, opravy

4.670

Poistenie – motorové vozidlá

1.370

Prepravné a prenájom motorových vozidiel

2.701

Karty, známky

714

634 Spolu

16.742

635 Údržba prevádzkových strojov

16.302

Údržba softvéru

0

Údržba budov a priestorov

1.632

635 Spolu

17.935

636 Nájomné za prenájom prevádzkových strojov

1.604

Nájomné za prenájom priestorov

283

636 Spolu

1.888

637 Školenia

380

Propagácia, reklama, inzercia

47.641

Všeobecné služby

134.165

Špeciálne služby

4.400

Náhrady

578

Cestovné náhrady - externé

0

Poplatky, odvody, dane (Lita, Soza, prenájom div. materiálov)

37.761

Štúdie, expertízy, posudky

0

Stravovanie

56.417

Poistné (zahr. cesty)

0

Prídel do SF

12.413

Odmeny a príspevky (umelecké honoráre)

111.499

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce

26.138

Dane

23.445
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Reprezentačné výdavky

13.116

Pokuty a penále

0

637 Spolu

433.839

642 Bežné transféry na odchodné

0

Bežné transféry na odstupné

9.286

Bežné transféry na nemocenské dávky

1.037

642 Spolu

10.324

71

Kapitálové výdavky

225.934

71

Spolu

225.934

Výdavky spolu

2.715.900

Z celkových výdavkov za rok 2013 bolo čerpaných 2.090.472 € z príspevku VÚC
a 514.068 € z vlastných zdrojov vyprodukovaných za rok 2013 z hlavnej a ostatných vedľajších
činností divadla a 109.699 € z prostriedkov MK SR za grantové projekty.

Použitie kapitálových výdavkov
V roku 2013 DJZ obdržalo prostriedky na kapitálové výdavky z VUC v sume 43.000 € na rekonštrukciu strechy kotolne a 161.300 € na rekonštrukciu severného priečelia budovy DJZ. Z vlastných zdrojov použilo DJZ prostriedky vo výške 21.634,87 € na kapitálové výdavky - zdvíhacie a
lietacie zariadenie na Veľkej scéne DJZ.

4. Pohľadávky a záväzky
Pohľadávky (odberatelia) k 31.12.2013 boli vyčíslené vo výške 8.665 €, v lehote splatnosti vo
výške 7.594 €. Po lehote splatnosti v sume 1.071, z toho dlhodobé pohľadávky vo výške 1.071 €,
toho času v procese vymáhania súdnou cestou.
Jedná sa o:
•

Peter Lukáč - o sumu 672,66 € za prenájom priestorov

•

Ladislav Pavlovský - o sumu 398,89 € za prenájom priestorov

12

Ostatné pohľadávky v termíne splatnosti vo výške 7.594 € boli sú odsúhlasené zo strany
odberateľov, pričom najväčšiu časť tvoria faktúry za vstupenky na predstavenia, ktoré sa mali
odohrať v mesiaci Január 2014.

Záväzky (dodávatelia) k 31.12.2013 vo výške 20.260 €, čakajú na dátum splatnosti. DJZ
nemá záväzky po lehote splatnosti.

5. Podnikateľská činnosť
DJZ Prešov nemá schválenú podnikateľskú činnosť. Činnosti, ktoré sú predmetom dane
z príjmov akými sú napr. príjmy z nájomného a reklamy sme viedli v zmysle zriaďovacej listiny
v hlavnej činnosti.

6. Peňažné fondy
•

Fond rezervný – k 31.12.2013 vo výške 179.279 €

•

Fond sociálny – tvorený 1,3 % zo základných miezd – vo výške 7.606 € – čerpanie sa využívalo výhradne na príspevok na stravovanie zamestnancom a príspevkom na cestovné
do zamestnania v zmysle zákona

7. Náklady, výnosy a hospodársky výsledok
Náklady organizácie
k 31.12.2013 v €
501 Spotreba materiálu

184.385

Kancelársky materiál

1.827

Čistiace a hygienické prostriedky

3.041

Noviny, časopisy

642

Drobný hmotný majetok

28.254

Spotreba PHM

7.646

Materiál – doprava

112

Výpočtová technika

3.729
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Ostatný materiál

55.268

Ochranné pracovné pomôcky

2.408

Divadelné výpravy

81.452

Divadelné výpravy - externé

0

502 Spotreba energie

319.824

Elektrická energia

123.724

Voda

19.766

Elektrická energia

176.333

511 Opravy a údržba

147.185

Dopravné prostriedky

4.312

Budovy

11.756

Ostatné

6.826

512 Cestovné

4.001

Zamestnanci

4.001

Náhrada za používanie vlastného motorového vozidla

0

Hostia

0

Zahraničie

0

518 Služby

331.881

Poštovné

3.490

Poistenie

681

Telekomunikačné služby

21.442

Školenia, kurzy, semináre

495

Nájomné

1.895

Prepravné

2.133

Čistenie, pranie

4.141

Propagácia a reklama

53.232
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Nehmotný majetok do 2.400 €

959

Reprezentačné

13.079

Autorské – LITA, SOZA

32.126

Honoráre umelecké

114.883

Mýtne poplatky

403

Revízie

10.871

Ostatné služby

58.410

521 Mzdové náklady

1.079.499

Mzdy – zamestnanci

1.053.822

Dohody mimo pracovného pomeru

25.647

524 Zákonné sociálne poistenie

365.964

Sociálna poisťovňa

263.170

Zdravotné poisťovne

102.794

527 Zákonné sociálne náklady

71.475

Prídel do sociálneho fondu

12.374

Odchodné, odstupné

7.323

Príspevok na stravovanie – 55%

55.923

Príspevok na DDP

138

Nemocenské dávky

1.133

528 Ostatné sociálne náklady

1.963

532 Daň z nehnuteľnosti

23.050

538 Ostatné nepriame dane a poplatky

914

541 Zmluvné pokuty a penále

0

548 Iné ostatné náklady

465

551 Odpisy HIM a NHIM

441.900

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

37.459
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568 Ostatné finančné náklady

2.671
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2.948.174

Náklady spolu

Výnosy organizácie
k 31.12.2013 v €
601 Tržby za vlastné výrobky

310.927

Tržby za vstupenky na divadelné predstavenia
602 Tržby z predaja služieb

310.927
189.838

Prepravné

147

Rekreácie

294

Nájomné

153.801

Reklama

22.060

Požičovné

728

Predaj vstupeniek cez Ticketportal – provízia

825

Ostatné

4.904

Tržby za realizáciu externej divadelnej výpravy

7.078

652 Zúčtovanie zákonných rezerv

36.409

662 Úroky

1.378

691 Transfér VÚC

1.886.173

692 Výnosy z kapitálových transférov VÚC

426.104

693 Výnosy z bežných transférov ŠR

109.699

694 Výnosy z kapitálových transférov ŠR

10.262

697 Výnosy od subjektov mimo verejnej správy

1.660

6

Výnosy spolu

2.972.454

Hospodársky výsledok

+ 24.280
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8. Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Hospodársky výsledok k 31.12.2013 je + 24.661 €. Divadlo si oproti roku 2012, kedy
malo stratu -19.000 €, udržalo stabilné príjmy v oblasti vlastných tržieb, uvedením nového muzikálu Sherlock Holmes, ale aj získavaním ďalších príjmov - prostriedkov z grantov MK SR. Zároveň divadlo udržalo výdavky na dlhodobo prijateľnej úrovni, s ohľadom na potreby a prevádzkové možnosti organizácie. Jediným negatívnym faktorom v oblasti príjmov bolo zníženie počtu
kultúrnych poukazov v roku 2013 na žiaka a to sa výrazne prejavilo v poklese príjmov z rozpočtu MK SR. Pri každoročnom trende zvýšeného výberu kultúrnych poukazov od roku 2009 by
divadlo malo výrazne lepší hospodársky výsledok v roku 2013 a tým aj lepšiu východiskovú pozíciu do roku 2014.

Dňa 18.02.2014
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